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Privacyverklaring 
 
 
Dit is de privacyverklaring van FIETS TOER CLUB C.C. ’75 ingeschreven in het verenigingenregister van 
de Kamer van Koophandel onder nummer 41074898. Doel van onze vereniging is ‘het doen 
beoefenen en het bevorderen van de recreatieve sportbeoefening in het algemeen en van de 
fietstoersport in het bijzonder’. In het kader van dit doel worden persoonsgegevens bijgehouden. 
 
Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. Daarom 
hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten er 
gelden.  
 
In onderstaande tabel kun je  snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke 
persoonsgegevens verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel 
van ons ontvangen. 
 

doel welke persoons 
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waarom 
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worden 7 jaar 

bewaard. 

penningmeester 

 
FTC CC’75 verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering het 
lidmaatschap. Er zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten wanneer derden persoonsgegevens van 
onze leden verwerken, denk bijvoorbeeld aan de NTFU. 
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Gebruikte systemen 
De vereniging gebruikt de volgende systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt. 

 Sportlink. Dit is een online ledenadministratie, waarin de leden van zowel de FTC CC’75 als CC75 
Cycling Team staan vermeld. Tot Sportlink hebben toegang de penningmeesters van beide 
verenigingen, de secretarissen van beide verenigingen en de ledenadministratie van FTC CC’75. 
Zij kunnen gegevens inzien, toevoegen, verwijderen en/of bewerken. 

 NTFU.nl. Hierin staan alle leden van FTC CC’75. Tot deze online omgeving hebben toegang de 
voorzitter, penningmeester, secretaris, ledenadministratie en tijdelijk organiserende commissies 
van de vereniging. Zij kunnen gegevens inzien, toevoegen, bewerken of verwijderen. Op 
fietssport.nl kan elk lid de eigen gegevens inzien en aanpassen. 

 Applicatie voor internet bankieren. Deze applicatie wordt gebruikt door de penningmeester om 
de contributie en andere bijdragen te innen en de benodigde betalingen te doen. 

 
Sociale media 
De website, het twitteraccount en het Facebook account zijn officiële kanalen die FTC CC’75 gebruikt 
en daar heeft deze privacyverklaring betrekking op. Hier kunnen ook foto’s van in groepen, in 
openbaar gebied, fietsende leden worden geplaatst, tenzij daartegen bezwaar wordt aangetekend. In 
dat geval worden de foto’s op verzoek verwijderd. Er worden geen foto’s van individuele leden 
zonder toestemming geplaatst. 
 
Het kan voorkomen dat er persoonsgegevens circuleren op (besloten) appgroepen of ander sociale 
media. Deze sociale media bestaan op initiatief van de leden zelf en vallen buiten de 
verantwoordelijkheid van de vereniging. Leden kunnen besluiten geen onderdeel uit te maken van 
deze sociale media. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens (op www.fietssport.nl) in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FTC CC’75. 
 
Beveiliging van gegevens 
FTC CC’75 treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 
noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens 
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als jij het idee 
hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met secretaris.ftc@cc75.nl 
 
Contact 
Mocht je nog vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, als je de vereniging 
wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens of als je 
aanwijzingen hebt dat er misbruik van persoonsgegevens wordt gemaakt, neem dan contact op met 
secretaris.ftc@cc75.nl 
 
 
 

http://www.fietssport.nl/
mailto:secretaris.ftc@cc75.nl

